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Política da Qualidade 

 

A Pirotecnia Oleirense – Fogos de Artificio, Lda., é uma empresa sediada em Oleiros, com mais de meio século 

de existência e que se dedica à conceção, produção e execução de espetáculos de pirotecnia e venda de artigos 

pirotécnicos. 

 

A Pirotecnia Oleirense orienta o seu trabalho do dia-a-dia na obtenção da Satisfação do Cliente e das Partes 

Interessadas, estando essa alicerçada nos seguintes valores: 

 

 Profissionalismo; 

 Rigor e Segurança; 

 Competência; 

 Criatividade e Inovação; 

 Emoção; 

 Tecnologia; 

 

A empresa tem como principal preocupação o cumprimento dos condicionalismos regulamentam a sua atividade, 

bem como pelo compromisso com os aspetos dos danos para a saúde de todos os colaboradores, de forma a 

evitar a ocorrência de acidentes, bem como de atuar na prevenção da ocorrência de doenças. 

 

Face à atividade que exercemos –pirotecnia – a segurança é uma prioridade e, por isso, as decisões diárias 

são tomadas com a preocupação de não se correrem riscos desnecessários, quer para os nossos colaboradores, 

quer para a comunidade. 

 

O contributo de todos os funcionários é fundamental para a manutenção de um elevado padrão de Segurança e 

Qualidade no trabalho desenvolvido pela empresa. 

 

O seu Sistema de Gestão da Qualidade, encontra-se documentado no Manual da Qualidade e Procedimentos, 

e em Normas Nacionais e Internacionais, seguindo uma abordagem por processos em conformidade com as 

Normas NP EN ISO 9001:2015 e a Diretiva nº 2013/29/UE 

 

A Pirotecnia Oleirense, está comprometida na análise crítica do Sistema de Gestão da Qualidade, na prevenção 

de problemas, na correção dos mesmos e na implementação de ações que conduzam à melhoria contínua, 

contando para isso com o contributo de todos, sendo isso fator fundamental para o sucesso da empresa e para 

a Satisfação do Cliente e das Partes Interessadas. 

 

A Gerência 

V07 Oleiros, 30 de setembro de 2016 


